
 

LEI MUNICIPAL Nº 161/2002, de 18 de Julho de 2002.  

     

Define o perímetro urbano do município de Novo Xingu. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - A área urbana do município de Novo Xingu – RS 

obedecerá as limitações disposta na presente Lei. 

 

     Art. 2º - As confrontações e medidas correspondentes ao 

perímetro urbano do Município de Novo Xingu – RS são assim descritas: 

 

     O ponto de origem (ponto zero) está localizado na margem 

esquerda de quem vai pela estrada que liga o município de Novo Xingu a Linha Paredão no sentido 

leste-oeste, no alinhamento do poço artesiano que abastece a sede do Município. Deste ponto segue 

por 46 m no sentido sul-norte chegando ao ponto nº 1, de onde vai 171,80 m por linha reta no sentido 

oeste-leste chegando ao ponto nº 02, seguindo por 59,15 m no sentido sul-norte chegando ao ponto nº 

03, seguindo por 24,17 m no sentido oeste-leste onde chega a Rua Wilibaldo Henrique Fenner (ponto 

nº 04), seguindo por 22,50 m no sentido sul-norte obedecendo o alinhamento da Rua e chegando ao 

ponto nº 05, seguindo depois por 121,55 m no sentido oeste-leste mantendo um afastamento de 30,68 

m da Rua 25 de Julho onde chega ao ponto nº 06, seguindo por 30,00 m no sentido norte-sul onde 

chega a Rua 25 de Julho (ponto nº 07), seguindo por 368,37 m no sentido oeste-leste mantendo sempre 

o alinhamento da margem esquerda da Rua 25 de julho onde chega ao ponto nº 08, onde vai 30,00 m 

no sentido sul-norte chegando ao ponto nº 09, de onde segue por 40,00 m no sentido oeste-leste 

chegando ao ponto nº 10, de onde segue por 74,00 m no sentido sul-norte até chegar a Sanga (ponto nº 



11), seguindo por 62,60 m obedecendo o alinhamento da Sanga até chegar ao ponto nº 12, de onde vai 

por 91,80 m no sentido norte sul mantendo um afastamento de 25 m da Rua da Usina chegando a Rua 

25 de julho (ponto nº 13), seguindo por 383,08 m no sentido oeste-leste obedecendo o alinhamento da 

margem esquerda da Rua 25 de julho chegando ao ponto nº 14, de onde segue por 80,67 m no sentido 

sul-norte chegando ao ponto nº 15, de onde vai por 50,00 m no sentido oeste-leste chegando ao ponto 

nº 16, seguindo por 73,40 m no sentido norte-sul chegando novamente na Rua 25 de julho (ponto nº 

17), de onde segue por 135,70 m no sentido oeste-leste obedecendo o alinhamento da margem 

esquerda da Rua 25 de Julho chegando ao ponto nº 18, seguindo por 52,15 m no sentido sul-norte 

chegando ao ponto nº 19, de onde vai por 38,00 m no sentido oeste-leste até chegar Rua 8 de Março 

(ponto nº 20), rumando por 135,20 m no sentido sul-norte pelo alinhamento da margem esquerda da 

Rua 8 de Março chegando ao ponto nº 21, seguindo por 41,00 m no sentido oeste-leste chegando ao 

ponto nº 22, de onde segue por 181,50 m no sentido norte-sul chegando ao ponto nº 23, de onde vai 

por 145,34 m no sentido sudoeste-nordeste obedecendo um afastamento de 35,00 m em relação a 

Avenida Emilio Knaak chegando ao ponto nº 24, rumando por 54,00 m no sentido norte-sul até chegar 

a margem esquerda da Avenida Emilio Knaak (ponto nº 25), seguindo por 168,64 m no sentido 

nordeste-sudoeste pela referida margem da avenida chegando até a Rua 8 de Março (ponto nº 26), 

seguindo pela margem esquerda da referida rua por 74,40 m chegando a Rua dos Imigrantes (ponto nº 

27), de onde segue pela margem esquerda da referida Rua por 490,10 m chegando ao ponto nº 28, 

seguindo por 48,30 m no sentido norte-sul chegando ao ponto nº 29, seguindo por 26,60 m no sentido 

nordeste-sudoeste chegando ao ponto nº 30, seguindo por 52,41 m no sentido leste-oeste chegando ao 

ponto nº 31, de onde segue por 20,93 m no sentido nordeste-sudoeste até chegar na Rua Vitor Hugo 

Borowski (ponto nº 32), de onde segue pelo alinhamento da margem esquerda da referida Rua por 

291,45 m chegando a Rua da Usina (ponto nº 33), de onde segue pela margem esquerda daquela rua 

por 60,00 m até chegar ao Rio Xingu (ponto nº 34), seguindo pela margem direita do referido rio por 

42,50 m chegando ao ponto nº 35, de onde segue por 171,37 m no sentido suleste-noroeste chegando 

ao ponto nº 36, seguindo por 72,50 m no sentido sul-norte chegando ao ponto nº 37, de onde vai no 

sentido leste-oeste por 40,00 m chegando ao ponto nº 38, seguindo posteriormente no sentido sul-norte 

por 254,25 m mantendo sempre um afastamento de 40,00 m em relação a Rua da Usina chegando ao 



ponto nº 39, seguindo por 59,44 m no sentido leste-oeste até chegar ao Rio Xingu (ponto nº 40), 

seguindo pela margem direita do mesmo por 170,05 m chegando ao ponto nº 41, de onde vai por 32,00 

m no sentido sul-norte até chegar a Rua Max Grellmann (ponto nº 42), de onde segue pela margem 

esquerda da referida rua por 141,60 m até chegar a Rua do Intercâmbio (ponto nº 43), de onde segue 

pela margem esquerda da referida rua por 17,00 m chegando novamente a margem do Rio Xingu 

(ponto nº 44), seguindo pela referida margem por 284,55 m chegando ao ponto nº 45, de onde segue 

por 30,00 m no sentido sul-norte até chegar a Avenida Emilio Knaak (ponto nº 46), de onde segue por 

64,70 m no sentido leste-oeste pela margem esquerda da referida Avenida onde chega finalmente ao 

ponto de origem (ponto zero), fechando assim os limites do perímetro urbano deste Município.  

 

   Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 18 de Julho de 2002.    

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 
 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

        GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


